
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 07.12.2020 
 
Usnesení č. 115/13/2020 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 

3) Zpráva o činnosti rady 
4) Rozpočtové opatření 
5) Mezitímní účetní závěrka městyse k 30.9.2020 
6) Návrh Střednědobého výhledu městyse Vrchotovy Janovice na léta 2022 a 2023 
7) Návrh rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2021 
8) Revokace usnesení č. 93/10/2020 ze dne 27.4.2020 
9) Dodatek Compag 
10) Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p., č. 2018/11817 
11) Různé 
12) Závěr 

 
Usnesení č. 116/13/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva.  
 
Usnesení č. 117/13/2020 
Zastupitelstvo městyse 

a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 13 
c) opravňuje radu městyse v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k provedení rozpočtového 

opatření v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků na straně 
příjmů a výdajů a k provedení rozpočtového opatření v případě § 1032 Podpora produkční činnosti a 
to na straně příjmů a výdajů dle předložené zprávy o hospodářském výsledku dle pachtovní smlouvy 
s Lesní společností Vltava a.s. 

 
Usnesení č. 118/13/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje mezitímní účetní závěrku, sestavenou ke dni 30.09.2020. 
 
Usnesení č. 119/13/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2023 tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 120/13/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočet městyse na rok 2021 vč. příloha tak, jak byl předložen.  
 
Usnesení č. 121/13/2020 
Zastupitelstvo městyse 

a) ruší své usnesení ze dne 27.04.2020 č. 93/10/2020 
b) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu (vypořádání některých práv a 

povinností souvisejících se stavbou dálnice D3 0304 Václavice – Voračice ve Středočeském kraji). 
 
Usnesení č. 122/13/2020 
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního 
a tříděného odpadu se společností Compag Votice s.r.o. 
 
Usnesení č. 123/13/2020 
Zastupitelstvo městyse 



 

a) souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. č. 2018/11817 
b) zmocňuje radu městyse k jednání a uzavírání případných dalších dodatků ke smlouvě o zajištění služeb 

pro Českou poštu s.p. č. 2018/11817, které budou pouze provozního charakteru a nebudou mít vliv 
na trvání či podstatné náležitosti smlouvy. 

 
Usnesení č. 124/13/2020 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s plánem konání zasedání zastupitelstev do konce roku 2021 tak, jak byl 
předložen. 
 
Usnesení č. 125/13/2020 
Zastupitelstvo městyse v případě, že ze strany smluvního zpracovatele změny č. 1 ÚPu Vrchotovy Janovice 
nedojde k nápravě podle pokynů pořizovatele v termínu do 31.12.2020 ukládá radě městyse 

a) odstoupit od Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.7.2018 dle čl. IX odst 5 z důvodu prodlení s provedením 
díla delším než 90 ní oproti sjednanému termínu dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo 

b) provést výběr nového projektanta pro dokončení změny č. 1 ÚPu Vrchotovy Janovice. 


